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ಾಕೋಬನು
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ದೇವರ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಕೋಬನು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿರುವ (ಇಸೆ್ರೕಲಿನ)

ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ.

ನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ಾನ
2 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ

ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. 3 ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಪರಿಶೋಧಿಸಲು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ಅವುನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. 4 ಾಳೆ್ಮಯು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಪೂರೈಸಲಿ. ಆಗ ನೀವು ನಿಷ ್ಕಳಂಕರೂ ಮತು್ತ ಪರಿಪೂಣರ್ರೂ
ಆಗುವಿರಿಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದುದೆಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯುವುದು.

5ಆದರೆನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಾನವುಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆಅಂಥವರು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ದೇವರು ಉ ಾರಿ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಾನವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. 6 ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಆತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿರಬೇಕು. ದೇವರ
ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಹಪಡದಿರಿ. ಸಂದೇಹಪಡುವವನು ಾಗರದಲಿ್ಲನ
ಅಲೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಾಳಿಯು ಬೀಸಿ ಾಗ ಅಲೆಯು ಮೇಲೆದು್ದ
ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಹಪಡುವವನು ಆ ಅಲೆಯಂತಿರುವನು.
7-8 ಅವನು ಒಂದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ೕಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಾನು ಾಡುವ ಾವುದೇ
ಾಯರ್ದ ಾ್ಲಗಲಿ ಒಂದು ತೀ ಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬರ ಾರನು. ಅಂಥವನು
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ತನಗೆ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಏ ಾದರೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು
ೕಚಿಸದಿರಲಿ.

ನಿಜ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆ
9ಬಡವ ಾಗಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಯು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು

ಅವನನು್ನ ಆತಿ್ಮಕ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಯೂ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತಿ್ಮಕ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗಿರುವ ಬಡತನವನು್ನ
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ಹುಲಿ್ಲನ ಹೂವಿನಂತೆ ಗತಿಸುವನು. 11 ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರಿದಂತೆ
ಬಿಸಿಲು ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು. ಸೂಯರ್ನ ಾಪದಿಂದ ಗಿಡಗಳು
ಒಣಗಿಹೋಗುವವು; ಹೂವುಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗುವವು.
ಹೂವು ಸುಂದರ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಗುವುದು. ಅವನು
ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಸತು್ತಹೋಗುವನು.

ಶೋಧನೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
12 ಶೋಧನೆಯನು್ನ ಎದುರಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ದೃಢ ಾಗಿರುವವನೇ

ಧನ್ಯನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿ ಾಗ,
ಜೀವವೆಂಬ ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ದೇವರು
ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
13 ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು, “ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಶೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರದು. ಕೆಟ್ಟದು್ದ ದೇವರನು್ನ
ಶೋಧಿಸ ಾರದು. ದೇವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ಾರನೂ್ನ
ಶೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವವನು ಾನು
ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳೇ ಅವನನು್ನ ದೂರ ಸೆಳೆದು, ಬಿಡದೆ
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ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ. 15 ಈ ಆಸೆಗಳು ಅವನಿಂದ ಾಪವನು್ನ
ಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಾಪವು ಬೆಳೆದು ಾವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.
16 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ನೀವು ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 17 ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾನಗಳೂ
ಕುಂದಿಲ್ಲದ ವರಗಳೂ, ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳಿಗೆ (ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು) ಮೂಲ ಾರಣ ಾದ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತರ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ.
ದೇವರು ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ. 18 ದೇವರು ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ಜೀವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ತನಿ್ನಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಆತನ ಅಪೇ .

ಕೇಳುವಿಕೆಮತು್ತ ವಿಧೇಯತೆ
19 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾ ಾಗಲೂ
ಾತ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಕೇಳುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರಿ. ಸುಲಭ ಾಗಿ

ಕೋಪಗೊಳ್ಳದಿರಿ. 20 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೋಪವು ದೇವರು
ಅಪೇ ಸಿದಂತೆ ೕಗ ್ಯ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಲು ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ನೀಚತನವನೂ್ನ
ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದದೂರತಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಬೇರೂರಿರುವದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ದೀನತೆಯಿಂದಒಪಿ್ಪಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ರ ಸುತ್ತದೆ.

22 ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇವಲ ಕೇಳುವವ ಾಗಿರದೆ ಅದನು್ನ
ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 23 ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ

ಅದರಂತೆ ನಡೆಯದವನು ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಂಡವನಂತಿರುವನು. 24 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಹೋಗಿ, ಾನು ಹೇಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಬೇಗನೆ ಮರೆತುಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
25 ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವ ದೇವರ ಪರಿಪೂಣರ್
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ನಿಯಮವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡುವವನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು
ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸತಕ್ಕ ನಿಜ ಾದ ಾಗರ್

26 ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ ಾಲಿಗೆಗೆ
ಕಡಿ ಾಣವನು್ನ ಾಕದೆಹೋದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು. ಅವನ “ಭಕಿ್ತ”ಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ.

27 ದೇವರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಭಕಿ್ತಯು ಹೀಗಿದೆ: ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಅ ಾಥರನೂ್ನ ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಮತು್ತ ಲೋಕದ
ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಪ್ರ ಾವಿತ ಾಗದಂತೆ ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು.
ದೇವರು ಇಂಥ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದೆ್ದಂದೂ ಒಳಿ ಾದದೆ್ದಂದೂ
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

2
ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ

1 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,
ಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯರೆಂದು ೕಚಿಸಬೇಡಿ. 2ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆಒಬ್ಬನುಬರು ಾ್ತನೆಂದು
ನೆನೆಸಿರಿ. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಬಂ ಾರದ ಉಂಗುರವನೂ್ನ
ಧರಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಕೊಳೆ ಾದ ಮತು್ತ ಹಳೆಯ ಾದ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರುವ ಒಬ್ಬ ಬಡವನೂ ಬರು ಾ್ತನೆ. 3 ಒಳೆ್ಳಯ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರುವವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನು್ನ ನೀಡುವಿರಿ.
“ಉತ್ತಮ ಾದ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ
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ಹೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಆ ಬಡ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ “ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊ!”
ಎಂ ಾಗಲಿ, “ನಮ್ಮ ಾದಗಳ ಬಳಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊ!”
ಎಂ ಾಗಲಿ ಹೇಳುವಿರಿ. 4 ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಕೆಲವರನು್ನ
ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಈ ತೀಪುರ್ ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

5 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬಡವರು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಲೆಂದು
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ
ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ ಬಡವನಿಗೆ ನೀವು
ೌರವವನೆ್ನೕ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿ್ರೕಮಂತ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ
ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನು್ನ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವವರು ಅವರೇ.
7ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಯೇಸುವಿನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುವವರು ಶಿ್ರೕಮಂತರೇ.

8 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ಇತರರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು”✡ ಎಂಬ ಾಜಾ ಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಸರಿ ಾದುದನೆ್ನೕ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 9 ಆದರೆ ನೀವು
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಾತ
ಾಡಿದರೆ ಾಪವನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದೋಷಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಆ
ಾಜಾ ಯು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
10 ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು.

ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿದನೆಂಬ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ

✡ 2:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18.
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ಗುರಿ ಾಗುವನು. 11 “ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು”✡ ಎಂದು
ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. “ಕೊಲ್ಲ ಾರದು”✡ ಎಂದೂ ಅದೇ ದೇವರು
ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೂ
ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಕೊಂದರೆ, ದೇವರ ಇಡೀ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೆ್ನೕ

ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
12 ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದಲೇ

ನಿಮಗೆ ತೀ ಾರ್ಗುವುದು. ನೀವು ಕೇಳುವ ಮತು್ತ ಾಡುವ
ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಇದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. 13 ೌದು,
ಇತರರಿಗೆ ನೀವು ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ದೇವರು ತೀಪುರ್
ನೀಡು ಾಗ ನಿಮಗೂ ಕರುಣೆ ತೋರನು. ಕರುಣೆ ತೋರುವವನು
ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವನು.
ನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಾಯರ್ಗಳು

14 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದನು್ನ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ
ತರದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ
ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲದೇ? ಇಲ್ಲ! 15 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಅಥ ಾ ಸಹೋದರಿ ಾಗಿರುವವಳಿಗೆ
ಬಟೆ್ಟಗಳು ಬೇ ಾಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ತಿನ್ನಲು ಆ ಾರ
ಬೇ ಾಗಿರಬಹುದು. 16 ಆದರೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ, “ದೇವರು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ! ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ಊಟ
ಾಡು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡದೆ

ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಗೆ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 17 ಇದೇ
ನಿಯಮ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು
ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಹೋಗಿದೆ.

18 ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ, “ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ;
ನನ್ನಲಿ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಾದಿಸಬಹುದು. ಅದಕೆ್ಕ ನನ್ನ
✡ 2:11: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:14; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:18. ✡ 2:11:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:13; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:17.
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ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸ ಾರೆ. ಾ ಾದರೊ ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಮೂಲಕ ನನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆಎಂದುಹೇಳಬಹುದು. 19ಒಬ್ಬನೇ
ದೇವರಿರುವನೆಂದು ನೀವು ನಂಬಿದಿ್ದೕರಿ. ಒಳೆ್ಳಯದು! ಆದರೆ
ದೆವ್ವಗಳೂಅದನು್ನ ನಂಬುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತವೆ.

20 ಬುದಿ್ಧಹೀನರೇ, ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೋ? 21ಅಬ್ರ ಾಮನು
ನಮ್ಮ ಪಿತೃ. ಅವನು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾದನು. ಅವನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಅವನ
ಕಿ್ರಯೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಾಯರ್ ಾಡಿದವು. ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು. 23ಹೀಗೆಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಈ
ಾತುಗಳುನೆರವೇರಿದವು: “ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು.

ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು.”✡ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ “ದೇವರ
ಸೆ್ನೕಹಿತ”✡ ನೆಂದು ಕರೆಯ ಾಯಿತು. 24 ಹೀಗಿರಲು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದನೀತಿವಂತ ಾಗು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು
ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆ ಂದರಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

25 ರ ಾಬಳು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆ ಒಬ್ಬ
ವೇಶೆ್ಯ. ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತ ಾದಳು.
ಅವಳು ದೇವರ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೇರೊಂದು ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಳು.*

26 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ದೇಹವು
ಸತ್ತದೆ್ದೕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ಸತ್ತದೆ್ದೕ.
✡ 2:23: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:6. ✡ 2:23: 2 ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 20:7;ಯೆ ಾಯ 41:8. * 2:25: ರ ಾಬಳು … ಾಡಿದಳು
ಯೆಹೋಶುವನು 2:1-21 ರಲಿ್ಲದೆ.
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3
ಹತೋಟಿಮೀರಿ ಾ ಾಡಬೇಡಿ

1 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಬೋಧಕ ಾಗ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೋಧಕ ಾದ ನಮಗೆ ಇತರ
ಜನರಿಗಿಂತ ಕಠಿಣ ಾದ ತೀ ಾರ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

2 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪವುದುಂಟು. ಆದರೆ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪರಿಪೂಣರ್ನೂ ತನ್ನ

ದೇಹವನು್ನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಥರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
3 ಾವು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳ
ಾಯಿಗೆ ಕಡಿ ಾಣ ಾಕುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ; ಆಗ ಅವುಗಳ ದೇಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ್ವಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 4 ಇದೇ ನಿಯಮ ಹಡಗುಗಳಿಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಡಗು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಬಲ ಾದ
ಾಳಿಯು ಅದನು್ನ ತಳಿ್ಳಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಚು ಾ ್ಕಣಿಯು ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುತ್ತದೆ. ಚು ಾ್ಕಣಿಯನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವನು ಹಡಗು ಹೋಗಬೇ ಾದ
ಾಗರ್ವನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನ ಅಪೇ ಯಂತೇ ಹಡಗು

ಹೋಗುತ್ತದೆ. 5 ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯೂ ಅದರಂತೆಯೆ. ಅದು ದೇಹದ
ಒಂದುಸಣ್ಣ ಾಗ ಾದರೂ,ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯು ದೊಡ್ಡ ಾಡಿ್ಗಚಿ್ಚಗೆ
ಾರಣ ಾಗುತ್ತದೆ. 6 ಾಲಿಗೆಯುಬೆಂಕಿಯಕಿಡಿಯಂತೆನಮ್ಮದೇಹದ
ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಲೋಕದಂತಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಾಲಿಗೆಯು
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ
ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾವ ಬೀರುವ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಅದು ನರಕದಿಂದ ಪಡೆದು
ಹೊತಿ್ತಸುತ್ತದೆ.

7ಜನರು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಾಡುಮೃಗ,ಪ , ಸಪರ್,ಮೀನುಗಳನು್ನ
ಹತೋಟಿಗೆ ತರು ಾ್ತರೆ. ಜನರು ಈ ಾಗಲೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ
ತಂದಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಆದರೆ ಾರೂ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಕೂ್ರರ ಾದದೂ್ದ ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮರಣಕರ ಾದ
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ವಿಷವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. 9 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಮತು್ತ ತಂದೆಯನು್ನ
(ದೇವರು) ಸು್ತತಿಸಲು ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕವೆ; ಆದರೆ
ಅದರಿಂದಲೇ ಜನರನು್ನ ಶಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು ಆ ಜನರನೂ್ನ
ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ. 10 ಹೊಗಳಿಕೆ
ಮತು್ತ ತೆಗಳಿಕೆಗಳೆರಡೂ ಒಂದೇ ಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ! ನನ್ನ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದು ಸಂಭವಿಸಲೇ ಾರದು.
11 ಸಿಹಿ ಾದ ನೀರು ಮತು್ತ ಕಹಿ ಾದ ನೀರು ಒಂದೇ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ
ಹರಿಯುತ್ತವೆ ೕ? ಇಲ್ಲ! 12 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,
ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಆಲಿವ್ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದೇ? ಇಲ್ಲ!
ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಡುವುದೇ? ಇಲ್ಲ! ಉಪು ್ಪ
ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಾವಿಯು ಸಿಹಿ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಜ ಾದ ಾನ
13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾನವಂತ ಾಗಲಿ ಬದಿ್ಧವಂತ ಾಗಲಿ ಇ ಾ್ದರೋ?

ಅಂಥವನು ತನ್ನ ಾನವನು್ನ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಬದುಕುವುದರ
ಮೂಲಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಲಿ. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ದೀನತೆಯಿಂದ ಾಡಲಿ. ಾನಿ ಾದವನು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
14 ನೀವು ಾ್ವಥಿರ್ಗಳೂ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ ಮತ್ಸರವನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಹೊಂದಿರುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ
ಅಥರ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳಷೆ್ಟೕ. 15 ಇಂಥ
“ ಾನ”ವು ದೇವರಿಂದ ಬರದೆ ಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಆತ್ಮ
ಸಂಬಂಧ ಾದುದಲ್ಲ. ಅದುದೆವ್ವಗಳಿಂದಬಂದುದು. 16ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ
ಮತು್ತ ಾ್ವಥರ್ತೆಗಳು ಎಲಿ್ಲರುವ ೕ ಅಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯೂ ಎ ಾ್ಲ
ಬಗೆಯ ನೀಚತನಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. 17 ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ
ಾನವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ: ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
ಅದು ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದದು್ದ, ಾತಿ್ವಕ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಸುಲಭ ಾಗಿ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವಂಥದು್ದ. ಈ ಾನವು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ
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ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು
ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಾನವು ಾ ಾಗಲೂ
ಾ್ಯಯ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಯ ಾಥರ್ ಾದದು್ದ. 18 ಾಂತಿ
ಾ್ಥಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾ ಾನಕರ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಯರ್
ಾಡುವವರು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ತಮ

ಫಲಗಳನು್ನ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ.

4
ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಿ್ಳ

1 ನಿಮ್ಮ ಹೋ ಾಟಗಳು ಮತು್ತ ಾದವಿ ಾದಗಳು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬರುತ್ತವೆಯೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ೕ? ನಿಮ್ಮ ಾ್ವಥರ್ಪರ
ಆಸೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೋ ಾಟಗಳು ಮತು್ತ ಾದವಿ ಾದಗಳು
ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತವೆ.
2 ನೀವು ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ವಿಫಲ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೊಲೆ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ಇತರರ ಬಗೆ್ಗ ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು

ಆಸೆಪಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಇನೂ್ನ ಪಡೆಯ ಾರದವ ಾಗಿರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಾದವಿ ಾದ ಾಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ಹೊಡೆ ಾಡುವಿರಿ. ನೀವು
ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ನೀವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟದು್ದ
ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. 3ಮತು್ತ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವು
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶವು ಸರಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುಖ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಿ.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲ! ಇಹಲೋಕದ
ಮೇಲಿರುವ ಾ್ಯ ೕಹ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ
ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು
ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಶತು್ರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 5 ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದೆ್ದಂದು ೕಚಿಸುವಿ ಾ? “ದೇವರು
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ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿರುವ ಆತ್ಮದ ಅಪೇ ಯೇನೆಂದರೆ, ಾವು
ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾತ್ರ ಇರಬೇಕೆಂದಷೆ್ಟ”* ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. 6 ಆದರೆ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಕೃಪೆಯು
ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನದು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ದೇವರು
ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ, ದೀನರಿ ಾದರೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.”✡

7 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸೈ ಾನನನು್ನ
ಎದುರಿಸಿರಿ. ಆಗ ಅವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
8 ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ, ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಾಪಿಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಂದ
ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಾಕಿರಿ. ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಮತು್ತ ಈ
ಲೋಕವನು್ನ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ. 9 ದುಃಖಪಡಿರಿ,
ಗೋ ಾಡಿರಿ, ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ! ನಗುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗೋ ಾಡಿರಿ.
ಸಂತೋಷಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವ್ಯಸನಪಡಿರಿ. 10ಪ್ರಭುವಿನಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ದೀನ ಾಗಿರಿ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ತರು ಾ್ತನೆ.
ನೀವು ತೀಪುರ್ ಾರರಲ್ಲ

11 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ
ಮತೊ್ತಬ್ಬರು ನಿಂದೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡದಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನನು್ನ ನೀವು ಟೀಕಿಸಿದರೆ ಅಥ ಾ ಅವನ
ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅವನು ಅನುಸರಿಸುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೆ್ನೕ
ಟೀಕಿಸಿದಂ ಾಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನಿಗೆ ನೀವು
ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅವನು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ
ನೀವು ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದಂ ಾಯಿತು. ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ತೀಪುರ್
ನೀಡು ಾಗ ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಲ್ಲ. ನೀವು
* 4:5: ದೇವರು … ಇರಬೇಕೆಂದಷೆ್ಟೕ ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 20:5. ✡ 4:6:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 3:34.
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ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ! 12 ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾತನು. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ.

ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ರ ಸಬಲ್ಲನು ಮತು್ತ ಾಶ ಾಡಬಲ್ಲನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವುದು ನಿಮಗೆ

ೕಗ್ಯ ಾದುದಲ್ಲ.
ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಲಿ

13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಹೊತು್ತ ಅಥ ಾ ಾಳೆ ನಗರಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ವಿದು್ದ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿ ಹಣ
ಸಂ ಾದಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. ಆಲಿಸಿರಿ! ಇದರ ಬಗೆ್ಗ

ೕಚಿಸಿರಿ: 14 ಾಳೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು! ನಿಮ್ಮ
ಜೀವನವು ಹಬೆಯಂತಿದೆ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನೋಡುವಿರಿ.
ನಂತರ ಅದು ಅದೃಶ್ಯ ಾಗುವುದು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು, “ಪ್ರಭುವು ಇಚೆ್ಛಪಟ್ಟರೆ, ಾವು ಜೀವಿಸಿರುತೆ್ತೕವೆ.
ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.” 16 ಆದರೆ ನೀವೀಗ ಜಂಬ ಾರ ಾಗಿ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಗಳಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟದು್ದ.
17 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡದಿರುವವನು ಾಪವನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

5
ಾ್ವಥರ್ಪರರ ಾದ ಶಿ್ರೕಮಂತರನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು

1 ಶಿ್ರೕಮಂತ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ನಿಮಗೆ ಮ ಾಕಷ್ಟವು
ಬರಲಿರುವುದರಿಂದ ಗೋ ಾಡಿರಿ, ದುಃಖಪಡಿರಿ.
2 ನಿಮ್ಮ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯು ಕೊಳೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ
ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದಂ ಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನುಸಿಗಳು
ತಿಂದು ಾಕುತ್ತವೆ. 3 ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು ತುಕು ್ಕ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ನೀವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಅದೇ ಾ ಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ತುಕು ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ನೀವುಈಕೊನೆಯ
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ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಂ ಾರವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಜನರು
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿದರೂ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿಯನು್ನ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಾಡಿದರು. ಈಗ ಪರಲೋಕ
ಸೇನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ಪ್ರಭುವು ಅವರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

5 ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದ ಜೀವನವು ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತೃಪ್ತ ಾದಿರಿ. ವಧಿಸುವ
ಾಲಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಪಶುವಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

6 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಿಗೆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದಿರಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ.

ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ
7 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ, ಪ್ರಭು ಾದ

ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ.
ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಬೆಳೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ತನಕ ರೈತನು
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾಯು ಾ್ತನೆ. ದಲ ಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಮಳೆಯು
ತನ್ನ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವ ತನಕ ರೈತನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಾದಿರು ಾ್ತನೆ. 8 ನೀವೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀ ಯನು್ನ
ಬಿಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಬೇಗನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವನು. 9 ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದೂರದಿರಿ. ನೀವು
ದೂರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದಿದ್ದರೆ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡ ಾಗುವುದು. ಾ್ಯಯಧಿಪತಿಯು ಬರಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

10 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿರಲಿ. ಅವರು ಅನೇಕ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದ್ದರು.
11 ಾಳಿಕೊಂಡಿರುವವರನು್ನ ಧನ್ಯರೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವಲ್ಲವೇ.

ೕಬನ ಾಳೆ್ಮಯ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ೕಬನು ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ
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ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು. ಪ್ರಭುವು ದಯೆಯಿಂದಲೂ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ

ತುಂಬಿ ಾ್ದನೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಿರಿ

12 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡು ಾಗ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ. ಇದು ಬಹಳಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. ನಿಮ್ಮ

ಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು ಪರಲೋಕದ, ಭೂಲೋಕದ ಮತು್ತ
ಬೇ ಾವುದರ ಹೆಸರನೂ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ. ೌ ಾಗಿದ್ದರೆ, “ ೌದು”
ಎನಿ್ನರಿ. ಇಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, “ಇಲ್ಲ” ಎನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ,
ನಿಮಗೆ ದೋಷಿಗಳೆಂಬ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಶಕಿ್ತ
13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರುವವನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವವನು ಾಡಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಯಿಲೆ ಾಗಿರುವವನು ಸ ಾಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು.
ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ, ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾಡಿದ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲರುವವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ.
16 ನೀವು ಾಡಿದ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಗಲೂ

ಹೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು. ನೀತಿವಂತನ

ಅ ಾ್ಯಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ಬಲ ಾಗಿದೆ. 17 ಎಲೀಯನು ಸಹ
ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಮಳೆ ಾರದಂತೆ ಅವನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ ಮೂರುವರೆ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಮಳೆಯೇ
ಬೀಳಲಿಲ್ಲ! 18 ಬಳಿಕ ಎಲೀಯನು ಮಳೆ ಬರುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ
ಆ ಾಶದಿಂದಮಳೆ ಸುರಿದು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಬೆಳೆಯು ಫಲಿಸಿತು.
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ಆತ್ಮವನು್ನ ರ ಸಿ
19 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು

ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕು. 20 ಇದನು್ನ
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ: ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯನು್ನ ತ ಾ್ಪದ ಾಗರ್ದಿಂದ
ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವವನು ಆ ಾಪಿಯ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಮರಣದಿಂದ ಾರು ಾಡಿದವನೂ ಅನೇಕ ಾಪಗಳಿಗೆ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದವನೂ ಆಗು ಾ್ತನೆ.



xvi
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